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SMLOUVA O NÁJMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Čislo smlouvy: 14138436, čislo zákazníka: 414321

l. ODBĚRATEL

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
Sídlo: Na Hrádku 20, 66601 Tišnov
DŇj/IČ: -l 49459881

Korespondenční adresa. Na Hrádku 20, 66601, Tišnov

Odpovědná osoba. PhDr. Barbora Holubová, Ředitelka školy

Kontaktní osoba: PhOr. Barbora Holubová
Email:

ll. DODAVATEL
Konica Minolta Business Sdutions Czech, spol. s lo,
Sidb: Žarošická 13, 62800 Brno
DlČ/lČ: CZ00176150100176150
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Bmě
oddíl C, vložka 21999
Bankovní spojeni: Citibank Europe

1BAN:
Odpovědná osoba: vyjídák Michal. obchodní ředitel oblasti

Kontaktní osoba: Polák Petr
Email:

|||. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou dodavatel a odběratel sjednává nájem a poskytováni služeb v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě.

a; Podníinky
Doba trvání smlouvy: 60 měsíců Frekvence plateb Měsíčně ZUčtovaci období: Čtvrtletně

Dohodnutý minimálni počd kopii ltisků formátu Cena za strany, včetně tonem Papír:
A4 dle zvoleného mě$ičniho paušálu: v paušálu nad paušál typ počet stran M

Černobílé kopie ltisky O strany 0,38 KČ KM Proň 10 000

Barevné kopie lůsky O strany 1,10 Kč KM Profi

b) Konhgúrace zařizem

Název bizhub C300i Objednací čísĺo: AA2K021

Základni Rychkist 30 str/min černobíle ibarevně. Standardně obsahuje: 2 kazety na papír (2x 500 listů), ruční vstup, duplex, řadič, 8 GB RAM, SSD 250
vybavení GB, Gigabit ethemet, CMYK vývojnice a fotoválce, DVD s ovladači a návodem

počet stran A3
O

Přislušenstvi:
Čisb zboží

9960OD24030

AAV5WY3

AAYHWY1

Označeni

iTraining- online videoškoleni

MnožsNÍ

1

PC-416 Velkokapacitni kazeta
- 2 500 listú, A4, 52-256 g/m2

df-632 otáčejici podavač oňginálů
- Automatický oDoushanny' otače//ci pol18v8č dakumentů kcípacda 100 listů

1

1

c) Specifikace služeb
Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude poskytovat servisní služby a dodávky spotřebního mateňálu pro tiskové zařízeni uvedené v odst. lll. Předmět
smlouvy b) Konfigurace zařízeni.
Základni doba reakce je 16 hodin a to v pracovních dnech od 8:00-16:00 hod. Pokud je smluvně sjednána jiná doba reakce, řidl se doba reakce dle tohoto
ináviduálniho ujednáni, které je nedilnou součásti této smlouvy. V případě, že je součásti dodávky SW řešeni, pIati pro servisní služby SW řešeni smluvní
podmínky uvedené v samostatné příloze této smlouvy.

objeď nané služby jednorázové:

Číslo služby Název

#SEBHSECURE bízhub SECURE - aktivace

#SEDOPD150TF040 Dopravné D150 {kompletni služba)

#SE902001001 Instalace stroje (v ceně připojeni k 1 pc)

Celkem za jednorázové služby

Objednané služby periodické:

Množství Cena celkom

1

1

1

2 000,00 Kč
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Čislo služby Název

#SMBHSECURGPS bizhub SECURE Ultimate

#SMEPR0COMFORT ePRO Comfort (GPRS) - proakbvni SCNlS online

Celkem za periodické služby

Množství Cena celkem

1

1

- Kč

1\'. PLATEBNÍ F'ODM1IQKY

Platba za zařízeni Periodi¢ké $iůžby Stránkový paušál
(měsíčně) (měsíčně) (měsíčně)

1 770,00 Kč - Kč - Kč

Periodické platby celkem
(měsíčně)

1 770,00 Kč

Jednorázové platby celkem

2 000,00 Kč

Kauce
(nepodléhá evidenci DPH)

· Kč

Způsob platby. Platba bankQvním převodem
Splatnost jednorázových plateb: 10 dnů splamost periodických plateb: 10 dnů

Všechny uvedené ceny na smbuvě jsou bez DPH, není-li uvedeno jinak, Kupující je povinen zaplatit k cenám rovněž DPH v aktuálni sazbě.

V. MĹSľO UMĹsTÉNi l REALIZACE SLUŽEB, ODPOVĚDNÉ KONTAKTNÍ OSOBY '

al MiStO umistém l instalace zaňzeni
Název: Gymnázium Tišnov Umístěni l Kancelář:
Ulice, č.p.: Na Hrádku 20 Doba převzetí (od · do l mimo):
Město: Tišnov, 66601

b) Odpovědná kontaktm osoba Odběra(e|e k zařizeni
Za poskytnuti údajů o technických podmínkách instalace a provozu zařízeni za odběratele odpovidá:

jméno: PhDr. Barbora Holubová
Tdefon:
Email:

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
- Odklad periodických měsíčních plateb v období letních prázdnin {červenec, srpen). Doba trvání smlouvy uvedená v odst. Ill a) se prodlužuje o počet měsíců, ve

kterých dojde k odkladu periodických měsíčních plateb.

VIl. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ A PODPISY
Práva a povinnosú stran se řidl touto smbuvou, k ni připojenými obchodními podmínkami a dalšími přílohami, na které se smlouva nebo obchodní podmínky
odvolávají. Strany prohlašuji, že se seznámily se smlouvou, obchodními podmínkami a dalšími přílohami, ke kterým nemají žádné výhrady a na důkaz jejich
akceptace připojuji osoby oprávněné za strany jednat své vlastnoručni podpisy.

PhDr. Barbora Holubová- Ředitelka školy
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace r.0.

SMLOUVA O NAJMU A POSKYTOVÁNÍ SLIŔEB, čisb smbwy 14138436 VI, sbma 2/8


